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BetonovBetonováá smsměěs s –– historie  historie  

Počátky využití kompozitních* stavebních materiálů (tedy betonu) můžeme hledat v

Asýrii (severní Mezopotámie, dnešní Irák), kde se jako pojivo používal jíl. V Egyptě se pak 

jako pojivo používala sádra.

Antika – první použití hydraulického betonu podobnému tomu dnešnímu se datuje do období

starověkého Říma (okolo roku 200 př. n. l.), kdy se jako materiál na výrobu pojiv

používal sopečný produkt  pucolan (jemný písečný sopečný popel).

Technologickým zázrakem je obrovská monolitická kopule na Pantheonu v Římě. Na

stavbu kopule byl pravděpodobně vůbec poprvé použit beton. Má průměr 43,3 m a 

váží 5 000 tun. Byla vytvořena způsobem litého betonu za 7 let, tedy v letech 118 –

125 n. l. 

Středověk – v roce 2008 byly překvapivě prokázány VŠCHT analýzy 

na původním zdivu Karlova mostu v Praze o použití

vysoce kvalitních malt/ betonů. 

Obr.č. 1 Řím – řez Pantheonem
*Kompozitní materiály– jsou materiály složené z různých prvků



Novověk – moderní portlandský cement byl poprvé použit v roce 1756 britským

inženýrem Johnem Smeatonem. Míchačky na stavbách byly 

zaváděny ve 20. letech minulého století kvůli míchání betonu.

V roce 1907 Thomas Alva Edison poprvé zavedl lití betonu do 

konstrukce. U nás byl do základu stavby poprvé použit beton v roce 

1912. A to v Praze, při stavbě budovy akademie věd.

Charakteristika
Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB). Beton se skládá z

pojiva a plniva. Betonová směs je promísená směs cementu, kameniva, vody, 

popřípadě přísad. Kvalita směsi je závislá na výběru vhodných složek, na poměru 

jejich mísení a zpracování. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec.

Při ztvrdnutí probíhají v betonu fyzikální a chemické procesy provázené

uvolňováním tepla a zároveň získává mechanickou pevnost a odolnost. Beton 

neztvrdne tím, že vyschne, ale že postupně během týdnů vykrystalizuje. Tento 

proces začíná asi hodinu po namíchání.



Čím je venku tepleji, tím je krystalizace rychlejší. Voda v krystalech nesmí zmrznout, 

tím je beton zcela znehodnocen. Beton při tuhnutí není závislý na atmosféře (vzduchu)

proto tuhne i pod vodou (použití pro vodní stavby – konstrukce mostů, ropných plošin

, apod.).

Prostý beton je odolný především vůči namáhání tlakem ale naopak tahové zatížení je 

nízké. Proto se beton kombinuje s železnou výztuží a vzniká tak (železobeton).

Beton s větším obsahem cementu má za teplého počasí už druhý den téměř poloviční

tvrdost. V praxi se po 28 dnech považuje beton za hotový, říká se, že je vyzrálý.

Obr.č. 3 Řez blokem betonuObr.č. 2 Vybouraná struktura železobetonu na stropním panelu



Obr.č. 4  Betonářská výztuž – ocelové pruty, tyče

Složky betonové směsi
Cement (pojivo) – obaluje zrna kameniva a stmeluje je. Vyplňuje mezery mezi 

nejjemnějším kamenivem, aby beton měl potřebnou pevnost. Není

dovoleno směšovat cementy různého druhu, původu a třídy.

Kamenivo (plnivo) – Kvalita, čistota a tvar kameniva mají vliv na kvalitu betonu. 

Zrnitost nemá bezprostřední vliv na pevnost, nýbrž ovlivňuje 

spotřebu cementu. Čím více jemného písku, tím je zapotřebí

více cementu

Voda – množství vody v betonu má rozhodující význam pro jeho pevnost. Při stejném

množství cementu bude pevnost betonu tím menší, čím více vody bylo použito

při jeho přípravě. Při tvrdnutí betonu se přebytečná voda vypařuje a zanechává

v něm dutiny, které pak snižují jeho pevnost. 

Tzn. nadbytek vody beton znehodnocuje.



Přísady a příměsi – používají ke zvyšování kvality betonu při docílení úspor materiálu a energie.

Přidávají se do betonové směsi jen ve velmi malém množství (od 0,05 % do maximálně 5 % z 

hmotnosti cementu), nesmí dojít k jejich předávkování nebo nedokonalému rozmísení v betonové

směsi.

Nejčastěji používané typy:

Zrychlovače tuhnutí – beton tak rychleji dosahuje počáteční pevnosti. Nejčastěji se 

přimíchává vodní sklo.

Zpomalovače tuhnutí – zpomalují proces tuhnutí, beton je déle zpracovatelný

Provzdušňovací přísady – vytvářejí mikroskopické dutiny (vzduchové bublinky) o 

velikostech do 30 µm. To zvyšuje trvanlivost, vodotěsnost a mrazuvzdornost betonu. 

Ovšem každé procento obsahu vzduchu v betonu snižuje jeho pevnost, proto nesmí být

bublinek v betonu více než 5 %.

Plastifikátory – zlepšují zpracovatelnost betonové směsi

Protizmrazovací přísady – urychlují v zimním období dřívější dosažení pevnosti

Vodotěsnicí přísady – zvyšuje vodonepropustnost betonu (přimíchává se mazlavé mýdlo)

Hydrofobizační přísady – vytvářejí na povrchu pórů vodoodpuzující povlak a snižuje se 

jejich propustnost pro vodu

Barviva – mění barvu hotového betonu



Složení betonové sm ěsi

A) Receptura podle spotřeby materiálu na 1m3 betonu:

Cement = 345 kg      × 0,165 = 56,9 kg

Písek = 0,37 m3      × 0,165 = 0,06 m3

Štěrk    = 0,71 m3      × 0,165 = 0,12 m3

Voda    = 165 litrů × 0,165 = 27,2 litrů

Použitá míchačka o užitném objemu 250 dm3

Stanoví se součinitel, který závisí na zrnitosti kameniva. Při mísení se zaplní mezery mezi zrny štěrku 

cementovou maltou a tak je objem promíchaného betonu menší než objem jednotlivě změřených suchých 

materiálů – zpravidla 65 – 70% (proto součinitel 0,65 – 0,70).

1 záměs míchačky je 250 m3

250  m3 × 0,65 = 165 dm3 / 1 000 = 0,165 m3



Složení betonové sm ěsi

B) Receptura podle objemu např.:

1 (cement) : 2 (písek) : 4 (štěrk) : 0,75 (voda)

Součet všech objemových dílů sypkých materiálů je 7 objemových dílů.

Počítáme-li s použitou míchačkou o užitném objemu 250 dm3, vypočítáme 1 objemový díl takto:

Užitný objem míchačky vydělíme objemovými díly sypkých materiálů

Cement = 1 objemový díl = 35,71 × 1,5 = 53,6 kg 

Písek = 2 objemové díly = 35,71 × 2 = 71,44 dm3 = 0,071 m3

Štěrk = 4 objemové díly = 35,71 × 4 = 142,8 dm3 = 0,143 m3

Voda = 53,6 × 0,75 = 40,2 litrů
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Výroba betonové směsi

Beton se vyrábí ručně nebo strojně, a to buď přímo u místa ukládání betonu, nebo v 

centrálních betonárkách a na místo uložení se dováží.

Ruční příprava betonu je velmi pracná a zdlouhavá a také směs nemůže být promíchána

tak dokonale jako v míchačce. Přesto se tento způsob používá u soukromých stavebníků

ovšem u drobných konstrukcí. Ručně lze míchat maximálně 0,5 m3 směsi.

Při strojním míchání se směs míchá v míchačkách. Obsah směsi, která se má v míchačce 

dokonale smísit, musí být přiměřený obsah míchačky. Nesmí docházet k jejímu nevyužití ani 

k přeplňování. Mísení musí trvat tak dlouho, dokud se zrna kameniva stejnoměrně obalí

cementovou maltou a směs má stejnoměrnou hustotu.

Špatně rozmíchaný beton se snadno pozná podle jeho tvárnosti a vaznosti a podle 

nápadné nestejnorodosti betonové hmoty. Při vypouštění betonu se nejprve vysypává štěrk

a pak cementová malta, protože se štěrk nestačil úplně obalit vrstvou malty. Při dopravě se

rychle rozvrstvuje a slehává tak, že se těžko vyndává z kolečka 



Doprava betonové směsi

Při dopravě platí zásada, že betonová směs dopravená k místu uložení musí být tak 

stejnorodá a tvárlivá jako při vypuštění z míchačky. Proto se musí dopravovat tak, aby 

nedošlo k jejímu rozmísení nebo jinému znehodnocení. Při rozmísení sedá štěrk ke dnu a

cementové mléko zůstává na povrchu. Taková směs se nesmí zpracovat, ale musí být 

znovu rozmíchána. Směs musí být na stavbě uložena dřív 

než začne tuhnout. Není dovoleno již tuhnoucí směs před 

uložením upravovat vodou na potřebnou zpracovatelnost.

Z centrálních betonárek se beton dopravuje pomocí

automobilových domíchávačů, které zamezí rozmísení

betonové směsi.

Obr.č. 1 T 815 – domíchávač betonu



Obr.č. 8 Ukládání betonu ze zásobníku

Obr.č. 9 Dvě vrstvy výztuže železobetonové desky garáží

Obr.č. 10 Vyprazdňování betonovacího koše do bedněníObr.č. 9 Válcový armokoš pro železobetonový sloup



Použitá literatura:

� 1. PENDL, K., ŠTROP, J., TIBITANZL, O.: Příručka pro zedníka, 1. vyd. Praha, Sabotáles, 
1999 : ISBN 80–85920–54–9.

Internetové odkazy

Dostupné na World Wide Web:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezobeton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BDztu%C5%BE



Metodický list
V úvodu prezentace jsou žáci seznámeni se stručnou historií a použití

betonových směsí od Antiky po novověk. Vyučující žáky seznámí a stručně
vysvětlí charakteristiku betonu a popíše jaké jsou základní složky betonové
hmoty. V prezentaci je také popsána příprava a složení betonové směsi 
pomocí dvou receptur doplněné o výpočty.

Žáci tak získávají základní informace o technologii betonové směsí a 
prácí s nimi.  

Prezentace je doplněna obrázky ze stavebního prostředí, které žáky 
seznámí s betonářskými pracemi.
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